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  دراسة بالغية :الموت في األحاديث النبوية
Rhetorical Study of the Death in Hadith al Nabavi 

  iiمسرة جمال  ةالدکتور       iبى بى سلمى

                                                                 Abstract 
Death is an inevitable gate, through which man moves from this 

world to the world of the isthmus (برزخ)  . Just as death is the end 

of the life of the world, so it is the beginning of the life of the 

Hereafter. It is the universal truth and the greatest fact of the 

world. Before birth the body of human being is scattered in the 

worldly things which amalgamate and the spirit from the heaven 

is inhaled in him. Again the isolation of spirit from body is 

known as “Death” when  the body becomes a part of the earth 

while the spirit takes its rest in Heaven or is confined in Hell. It 

keeps in touch with the body in an amazing way. This is called 

the life of isthmus.Whoever makes the life of the world the 

greatest concern and the end his of desires, will take the issue of 

death mostly bothersome. But for those who believe and do 

good it shall be a message of eternal success.The event of death 

is terrible because it shows the results of life by standing before 

the Lord.Thus it is a reality at every moment, and whoever dies 

does not return to this world, and despite our knowledge of the 

reality of death, negligence is taken over by the temptations of 

the world and the vanity of vanity. The Holy Prophet (s.a.w) has 

explained the issue of death in detail which is described in the 

collections of Hadith.In this article, the rhetorical study of death 

has been presented in light of ahadith which shall be a 

productive addition to the field of research. In this study, the 

original sources of Hadith called the Six Correct Versions of 

hadith have been focused.   
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ذلك احلقيقة األبدية اليت نراها أمام أعيننا يف كل حلظات حياتنا، وهي البوابة لالنتقال من  الموت           
حياة إىل حياة أخرى، واملوت هلؤالء الذين يوقنون به هم سيعّدون وجيهزون أنفسهم الستقباله مبا يناسبهم، 

ة، أما أولئك الذين كانوا يعيشون يف غفلتهم فاملوت فيستقبلونه ونفوسهم متفائلة مبا وراءه متطلعة إليه متشوق

                                                 

  بشاورالباحثة فى مرحلة الدكتوراه فى قسم اللغة العربية جامعة             ����

        قسم اللغة العربية جامعة بشاور ياألستاذة ف            ��������
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خميف هلم ومرعب، فهو انقطاع للعمل الصاحل، وهو املرحلة اليت ستوصلهم للوقوف أمام اخلالق جل وعال 
  حملاسبتهم. 

وزمان، وامليت ال يعود  واملوت هو احلقيقة اليت ال خيتلف عليها اثنان، وجيمع عليها مجيع البشر يف كل وقت 
وال خيربنا مبا واجهه، وحنن نقدم يف حبثنا هذا دراسة للموت من الناحية البالغية فيما ورد ذكره ضمن أحاديث 
النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم يف كتب الصحاح الستة. ومنهجنا يف هذا البحث أن نذكر احلديث أوًال مث 

ا هلذا املوضوع أن احلديث النبوي هو وحي وفيه من النواحي البالغية نتبعه بتحليل بالغي له. وسبب اختيارن
الرائعة الشيء الكثري، ودراستها تقدّم لنا فائدة عظيمة وتساعدنا على فهم احلديث النبوي وتذوقه بشكل 

  أفضل.
 حديث : .1

ْنُكُم اْلَمْوَت ِإما ُحمِْسًنا فـََلَعلُه َأْن يـَْزَداَد َخيـْرًا َوِإما َال يـََتَمنـَني َأَحٌد مِ   " َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، َأن َرُسوَل اللِه قَاَل 
  . "  1ُمِسيًئا فـََلَعلُه أَْن َيْستَـْعِتَب 

  التحليل البالغى   

رًا)( َوإِ اإلنشاء:  ما ُمِسيًئا فـََلَعلُه أَْن َيْستَـْعِتَب)  (َال يـََتَمنـَني َأَحٌد ِمْنُكُم اْلَمْوَت)(ِإما ُحمِْسًنا فـََلَعلُه أَْن يـَْزَداَد َخيـْ
 2اجلمل اإلنشائية الطلبية الناهية.ىف احلديث أسلوب إنشائي.

 ىف اجلملتني أسلوب املقابلة.) ِإما ُحمِْسًنا فـََلَعلُه ...)( َوِإما ُمِسيًئا فـََلَعلُه ...المقابلة: ( 

 حديث : .2
نـَْيا َوَلِكْن لِيَـُقِل اللُهم   " قَاَل  َعْن أََنٍس، أَن َرُسوَل اللهِ   نـََزَل ِبِه ِيف الد َأَحدُُكُم اْلَمْوَت ِلُضر َنيَال يـََتَمنـ

    .   " 3 َأْحِيِين َما َكاَنِت اْحلََياُة َخيـْرًا ِيل َوتـََوفِين ِإَذا َكاَنِت اْلَوفَاُة َخيـْرًا ِيل 
  التحليل البالغى   

نـَْيا)(َوَلِكْن ليقل)، (اللُهم) النداء(َأْحِيِين مَ (َال يَـ اإلنشاء:   نـََزَل بِِه ِيف الد َأَحٌد ِمْنُكُم اْلَمْوَت)( ِلُضر َنيا  َتَمنـ
رًا ِيل) اجلمل اإلنشائية الطلبية الناهيةو األمرية ، رًا ِيل)(َوتـََوفِين ِإَذا َكاَنِت اْلَوفَاُة َخيـْ  و ىفَكاَنِت اْحلََياُة َخيـْ

 4احلديث أسلوب إنشائي.

 َأْحِيِين َما ...)(َوتـََوفِين ِإَذا َكاَنِت اْلَوفَاُة َخيـْرًا ِيل) ىف اجلملتني أسلوب املقابلة.المقابلة: (  
 حديث : .3

اِت   " َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، قَاَل قَاَل َرُسوُل اللِه   ذ5" َأْكِثُروا ذِْكَر َهاِذِم الل     

  الغى التحليل الب  

 6( َأْكِثُروا ذِْكَر َهاِذِم اللذاِت) اجلملة اإلنشائية الطلبية األمرية ،و ىف احلديث أسلوب إنشائي.اإلنشاء:  

 ِذْكَر َهاِذِم اللذاِت) ىف اجلملة أسلوب اإلجياز بالقصر.اإليجاز (  
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 حديث :
يَا لَْيَتُه   " ِديَنِة ِممْن ُوِلَد َِا َفَصلى َعَلْيِه َرُسوُل اللِه ُمث قَاَل َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َعْمرٍو، قَاَل َماَت َرُجٌل بِاْلمَ  

ِإن الرُجَل ِإَذا َماَت ِبَغْريِ َمْوِلِدِه ِقيَس َلُه ِمْن َمْوِلِدِه   " قَاُلوا وَِملَ َذاَك يَا َرُسوَل اللِه قَاَل   .   " َماَت ِبَغْريِ َمْوِلِدِه 
َقَطِع أَثَرِِه ِيف اْجلَنِة ِإَىل     .    7 "  ُمنـْ

  التحليل البالغى 

 8( يَا لَْيَتُه َماَت ِبَغْريِ َمْوِلِدِه)اجلملة اإلنشائية الطلبية اندائية ،و ىف احلديث أسلوب إنشائي.اإلنشاء: 

َقَطِع أَثَرِِه ِيف اْجلَنِة) أسلوب اخلرب  ِإن الرُجَل ِإَذا َماَت بَِغْريِ َمْوِلِدِه)(ِقيَس َلُه ِمنْ   " الخبر:  (   َمْوِلِدِه ِإَىل ُمنـْ
 الطليب للسائل املرتدد حسرة.

َقَطِع أَثَرِِه ِيف اْجلَنِة) ىف اجلملة أسلوب اإلجياز بالقصر.اإليجاز (    ُمنـْ

 تني أسلوب املقابلة.ِإَذا َماَت ِبَغْريِ َمْوِلِدِه)(ِقيَس َلُه ِمْن َمْوِلِدِه) ىف اجلملالمقابلة: (  

 حديث : .4
ِإَذا ُحِضَر اْلُمْؤِمُن أَتـَْتُه َمالَِئَكُة الرْمحَِة ِحبَرِيَرٍة بـَْيَضاَء فـَيَـُقوُلوَن اْخُرِجي   " َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، أَن النِيب قَاَل  

فـََتْخرُُج َكَأْطَيِب رِيِح اْلِمْسِك َحىت أَنُه لَيـَُناِولُهُ   . َغْضَباَن رَاِضَيًة َمْرِضيا َعْنِك ِإَىل َرْوِح اللِه َوَرْحيَاٍن َوَرب َغْريِ 
َماِء فـَيَـُقوُلوَن َما َأْطَيَب َهِذِه الريَح الِيت َجاَءْتُكْم ِمَن  يَْأُتوَن ِبِه بَاَب الس اَألْرِض بـَْعُضُهْم بـَْعًضا َحىت .  

َني فـََلُهْم َأَشد فـََرًحا ِبِه ِمْن َأَحدُِكْم بَِغائِِبِه يـَْقَدُم َعَلْيِه فـََيْسأَلُونَُه َماَذا فـََعَل ُفَالٌن َماَذا فـََيْأُتوَن ِبِه أَْرَواَح اْلُمْؤِمنِ 
نـَْيا فَِإَذا قَاَل أََما أَتَاُكْم قَاُلوا ُذِهَب ِبِه إِ  الد ُه َكاَن ِيف َغمَىل أُ فـََعَل ُفَالٌن فـَيَـُقوُلوَن َدُعوُه فَِإن ِه اْهلَاِويَِة َوِإنم

َعَذاِب اللِه  اْلَكاِفَر ِإَذا اْحُتِضَر أَتـَْتُه َمالَِئَكُة اْلَعَذاِب ِمبِْسٍح فـَيَـُقوُلوَن اْخُرِجي َساِخَطًة َمْسُخوطًا َعَلْيِك ِإَىل 
 َوَجل يَْأُتوَن ِبِه بَاَب األَ   . َعز يَْأُتوَن فـََتْخرُُج َكأَنـَْنتِ رِيِح ِجيَفٍة َحىت يَح َحىتْرِض فـَيَـُقوُلوَن َما أَنـَْنتَ َهِذِه الر

   .   9ِبِه أَْرَواَح اْلُكفاِر 
  التحليل البالغى 

ِح اللِه َروْ  ( ِإَذا ُحِضَر اْلُمْؤِمُن أَتـَْتُه َمالَِئَكُة الرْمحَِة ِحبَرِيرٍَة بـَْيَضاَء)(اْخُرِجي رَاِضَيًة َمْرِضيا َعْنِك ِإَىل اإلنشاء:  
َىل َعَذاِب اللِه َوَرْحيَاٍن َوَرب َغْريِ َغْضَباَن)( َماَذا فـََعَل ُفَالٌن)(َماَذا فـََعَل ُفَالٌن)(اْخُرِجي َساِخطًَة َمْسُخوطًا َعَلْيِك إِ 

 (َوَجل 10اجلملة اإلنشائية الطلبية اندائية ،و ىف احلديث أسلوب إنشائي.  َعز 

وَن)(فـََتْخرُُج َكَأْطَيِب رِيِح اْلِمْسِك َحىت أَنُه لَيُـَناِولُُه بـَْعُضُهْم بـَْعًضا)(َحىت يَْأتُوَن بِِه بَاَب فـَيَـُقولُ   الخبر:  (  
َلُهْم َأَشد فـََرًحا فـََيْأُتوَن بِِه أَْرَواَح اْلُمْؤِمِنَني)(فَـ   السَماِء)(فـَيَـُقوُلوَن َما أَْطَيَب َهِذِه الريَح الِيت َجاَءْتُكْم ِمَن اَألْرِض)(

نْـ  الد ُه َكاَن ِيف َغمَيا فَِإَذا قَاَل أََما أَتَاُكْم)(قَاُلوا بِِه ِمْن َأَحدُِكْم ِبَغائِِبِه يـَْقَدُم َعَلْيِه)(فـََيْسأَُلونَُه)(فـَيَـُقوُلوَن َدُعوُه )(فَِإن
اْحُتِضَر أَتـَْتُه َمالَِئَكُة اْلَعَذاِب ِمبِْسٍح)(فـَيَـُقوُلوَن)(فـََتْخرُُج َكأَنـَْنتِ رِيِح  ُذِهَب بِِه ِإَىل أُمِه اْهلَاِويَِة)(َوِإن اْلَكاِفَر ِإَذا

فاِر) أسلوب اخلرب ِجيَفٍة َحىت يَْأتُوَن بِِه بَاَب اَألْرِض)(فـَيَـُقوُلوَن َما أَنـَْنتَ َهِذِه الريَح َحىت يَْأتُوَن بِِه أَْرَواَح اْلكُ 
 رتدد حسرة.الطليب للسائل امل
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 أُمِه اْهلَاِويَِة) ىف اجلملة أسلوب اإلجياز بالقصر.اإليجاز (  

 ِإَذا ُحِضَر اْلُمْؤِمُن أَتـَْتُه...)( َوِإن اْلَكاِفَر ِإَذا اْحُتِضَر...) ىف اجلملتني أسلوب املقابلة.المقابلة: (  

 حديث : .5
َمْن َأَحب لَِقاَء اللِه َأَحب اللُه لَِقاَءُه َوَمْن َكرَِه لَِقاَء اللِه َكرَِه اللُه لَِقاَءُه   " َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، قَاَل قَاَل َرُسوُل اللهِ 

ْعُت أَبَا ُهَريـَْرَة َيْذُكُر َعْن َرُسوِل اللهِ   .   "  ْن َكاَن  َحِديثًا إِ  قَاَل ُشَرْيٌح فَأَتـَْيُت َعاِئَشَة فـَُقْلُت يَا أُم اْلُمْؤِمِنَني مسَِ
قَاَلْت َقْد قَاَلُه َرُسوُل اللِه  َولَْيَس بِالِذي َتْذَهُب إِلَْيِه َوَلِكْن ِإَذا َطَمَح اْلَبَصُر َوَحْشرََج   . َكَذِلَك فـََقْد َهَلْكَنا 

َءُه َوَمْن َكرَِه لَِقاَء اللِه َكرَِه اللُه لَِقاَءُه الصْدُر َواْقَشَعر اْجلِْلُد َفِعْنَد َذِلَك َمْن َأَحب لَِقاَء اللِه َأَحب اللُه لَِقا
 . 11     

  التحليل البالغى 

ائية الطلبية ( َمْن َأَحب لَِقاَء اللِه َأَحب اللُه ِلَقاَءُه)(َوَمْن َكرَِه ِلَقاَء اللِه َكرَِه اللُه لَِقاَءُه)اجلملة اإلنشاإلنشاء:
 12أسلوب إنشائي.اإلستفهامية ،و ىف احلديث 

َذِلَك) َولَْيَس بِالِذي َتْذَهُب إِلَْيِه)(َوَلِكْن ِإَذا َطَمَح اْلَبَصُر)(َوَحْشرََج الصْدُر)(َواْقَشَعر اْجلِْلُد َفِعْنَد  الخبر:  (
 أسلوب اخلرب الطليب للسائل املرتدد حسرة.

 َقاَءُه)(َوَمْن َكرَِه لَِقاَء اللِه ...) ىف اجلملتني أسلوب املقابلة.َمْن َأَحب لَِقاَء اللِه َأَحب اللُه لِ المقابلة: (
 حديث : .6

ا َعْن أََنٍس، أَن َرُسوَل اللِه صلى اهللا عليه وسلم َأَخَذ َعَلى النَساِء ِحَني بَايـََعُهن أَْن َال يـَُنْحَن فـَُقْلَن يَ 
َال ِإْسَعاَد   " ْجلَاِهِليِة أَفـَُنْسِعُدُهن فـََقاَل َرُسوُل اللِه صلى اهللا عليه وسلم َرُسوَل اللِه ِإن ِنَساًء َأْسَعْدنـََنا ِيف ا

    "     13ِيف اِإلْسالَمِ 
  التحليل البالغى 

 14( الَ ِإْسَعاَد ِيف اِإلْسَالِم)اجلملة اإلنشائية الطلبية الناهية ،و ىف احلديث أسلوب إنشائي.اإلنشاء:

 اَد ِيف اِإلْسَالِم) ىف اجلملة أسلوب اإلجياز بالقصر.الَ ِإْسعَ اإليجاز (

 حديث : .7
لَْيَس ِمنا َمْن َضَرَب اْخلُُدوَد َوَشق اْجلُُيوَب َوَدَعا   " َعْن َعْبِد اللِه، قَاَل قَاَل َرُسوُل اللِه صلى اهللا عليه وسلم 

    .   "  15ِبَدْعَوى   " اَل احلََْسُن َواللْفُظ لَِعِلي َوقَ   .   " ِبُدَعاِء اْجلَاِهِليِة 
  التحليل البالغى 

 16(َمْن َضَرَب اْخلُُدوَد َوَشق اْجلُُيوَب)اجلملة اإلنشائية الطلبية الشرطية،وىف احلديث أسلوب إنشائي.اإلنشاء:

  لَْيَس ِمنا)( َوَدَعا ِبُدَعاِء اْجلَاِهِليِة)، أسلوب اخلرب حتذيراً.  الخبر:(

  َوَدَعا ِبُدَعاِء اْجلَاِهِليِة) ىف اجلملة أسلوب اإلجياز بالقصر.( اإليجاز
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 حديث : .8
ا ثـَُقَل أَبُو ُموَسى أَقْـبَـَلِت اْمرَأَتُُه َتِصيُح  ْمحَِن ْبِن يَزِيَد، َوَأِيب، بـُْرَدَة قَاَال َلمفَأَفَاَق فـََقاَل  -قَاَال  - َعْن َعْبِد الر

ثـَُها أَن َرُسوَل اللِه صلى َأملَْ ُأْخِربِْك َأين بَرِي ِه صلى اهللا عليه وسلم قَاَال وََكاَن ُحيَدْن بَرَِئ ِمْنُه َرُسوُل اللٌء ِمم
    .   "   17أَنَا بَرِيٌء ِممْن َحَلَق َوَخَرَق َوَسَلقَ   " اهللا عليه وسلم قَاَل 

  التحليل البالغى 

 18 َق)(َوَسَلَق) األخبار اإلبتدائية، أسلوب اخلرب حتذيراً.أَنَا بَرِيٌء ِممْن َحَلَق)(َوَخرَ الخبر:(

 أَنَا بَرِيٌء) ىف اجلملة أسلوب اإلجياز بالقصر.اإليجاز (
 حديث : .9

ثـََنا أَبُو إِيَاٍس،  َة  -قَاَل َحدصلى اهللا - َوُهَو ُمَعاِويَُة ْبُن قـُر ِيبَرُجًال، أََتى الن َعْن أَبِيِه، رضى اهللا عنه أَن 
َفَماَت فـََفَقَدُه َفَسَأَل َعْنُه فـََقاَل   . فـََقاَل َأَحبَك اللُه َكَما ُأِحبُه   .   " َأحتُِبُه   " عليه وسلم َوَمَعُه اْبٌن َلُه فـََقاَل َلُه 

    .  19  " َعى يـَْفَتُح َلَك َما َيُسرَك أَْن الَ تَْأِيتَ بَابًا ِمْن أَبـَْواِب اْجلَنِة ِإال َوَجْدَتُه ِعْنَدُه َيسْ   " 
  التحليل البالغى 

إلنشائية الطلبية ( َأحتُِبُه) اإلستفهام(َما َيُسرَك أَْن الَ تَْأِيتَ بَابًا ِمْن أَبـَْواِب اْجلَنِة ِإال َوَجْدتَُه ِعْنَدُه)اجلملة ااإلنشاء:
 20الشرطية،وىف احلديث أسلوب إنشائي.

  َك)، أسلوب اخلرب ترغيباً.َيْسَعى يـَْفَتُح لَ الخبر:(

 ىف اجلملة أسلوب القصراحلقيقي بالنفى واإلستثناء.) الَ تَْأِيتَ بَابًا ِمْن أَبـَْواِب اْجلَنِة ِإال َوَجْدتَهُ القصر:  ( 

 حديث : .10
ن اللَه َال يـَْرَضى لَِعْبِدِه إِ   " عن َعْبِد اللِه ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص قَاَل قَاَل َرُسوُل اللِه صلى اهللا عليه وسلم 

 ِه ِمْن أَْهِل اَألْرِض َفَصبَـَر َواْحَتَسَب َوقَاَل َما أُِمَر ِبِه بِثـََواٍب ُدوَن اْجلَن21 " ِة اْلُمْؤِمِن ِإَذا َذَهَب ِبَصِفي   .    
  التحليل البالغى 

َذَهَب ِبَصِفيِه ِمْن أَْهِل اَألْرِض)( َفَصبَـَر)(َواْحَتَسَب)(َما أُِمَر بِِه ِإن اللَه َال يـَْرَضى لَِعْبِدِه اْلُمْؤِمِن ِإَذا  الخبر:(
 22وىف احلديث أسلوب خربي. بِثـََواٍب ُدوَن اْجلَنِة)، أسلوب اخلرب ترغيباً.

 ىف اجلملة أسلوب اإلجياز بالقصر.) َذَهَب ِبَصِفيهِ اإليجاز: (

 حديث : .11
 صلى اهللا عليه وسلم قَاَل َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، َعِن الن نَـُهَما َثالَثَُة أَْوَالٍد ملَْ يـَبـُْلُغوا   " ِيب َما ِمْن ُمْسِلَمْنيِ َميُوُت بـَيـْ

وَن َحىت َيْدُخَل يـَُقاُل َهلُُم اْدُخُلوا اْجلَنَة فـَيَـُقولُ   " قَاَل   .  " اْحلِْنَث ِإال أَْدَخَلُهَما اللُه بَِفْضِل َرْمحَِتِه إِياُهُم اْجلَنَة 
   .  23  " آبَاُؤنَا فـَيـَُقاُل اْدُخُلوا اْجلَنَة أَنـُْتْم َوآبَاؤُُكْم 

 التحليل البالغى 
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ُلُغوا اْحلِْنَث ِإال أَْدَخَلُهَما اللُه بَِفْضلِ  الخبر:( نَـُهَما َثالَثَُة أَْوَالٍد ملَْ يـَبـْ إِياُهُم  َرْمحَِتهِ  َما ِمْن ُمْسِلَمْنيِ َميُوُت بـَيـْ
 24وىف احلديث أسلوب خربي. اْجلَنَة)( يـَُقاُل َهلُُم) (فـَيَـُقوُلوَن َحىت يَْدُخَل آبَاُؤنَا فـَيُـَقاُل)، أسلوب اخلرب ترغيباً.

 ( اْدُخُلوا اْجلَنَة)( اْدُخُلوا اْجلَنَة أَنـُْتْم َوآبَاؤُُكْم)اجلمل اإلنشائية الطلبية األمرية.اإلنشاء: 

 ىف اجلملة أسلوب القصراحلقيقي بالنفى واإلستثناء.) ا ِمْن ُمْسِلَمْنيِ َميُوُت .. ِإال أَْدَخَلُهَما اللهُ مَ القصر:(

 حديث : .12
َرُسوَل  َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، قَاَل َجاَءِت اْمرَأٌَة ِإَىل َرُسوِل اللِه صلى اهللا عليه وسلم بِاْبٍن َهلَا َيْشَتِكي فـََقاَلْت يَا

 ْمُت َثالَثًَة الل ِه صلى اهللا عليه وسلم   . ِه َأَخاُف َعَلْيِه َوَقْد َقدَلَقِد اْحَتَظْرِت ِحبِظَاٍر َشِديٍد   " فـََقاَل َرُسوُل الل
    .  25  " ِمَن الناِر 
  التحليل البالغى 

 26وىف احلديث أسلوب خربي. .َلَقِد اْحَتظَْرِت ِحبِظَاٍر َشِديٍد ِمَن الناِر) اخلرب الطليب ترغيباً الخبر:(

   .   ىف اجلملة أسلوب اإلجياز بالقصر) اْحَتظَْرِت ِحبِظَارٍ اإليجاز: (
 حديث : .13

َنَما َحنُْن َنِسُري َمَع َرُسوِل اللِه صلى اهللا عليه وسلم ِإْذ َبُصَر بِاْمرَأَ  ٍة َال َتُظن َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َعْمرٍو، قَاَل بـَيـْ
ا تـََوسَط الطرِيَق َوَقَف َحىت انـْتَـَهْت إِلَْيِه فَِإَذا فَاِطَمُة بِْنُت َرُسوِل اللِه صلى اهللا عليه وسلأَنُه َعَرفَـ  م َها فـََلم

ِهْم َوَعزيـْتـُُهْم قَاَلْت أَتـَْيُت أَْهَل َهَذا اْلَميِت فـَتَـَرمحُْت إِلَيْ   .   " َما َأْخَرَجِك ِمْن بـَْيِتِك يَا فَاِطَمُة   " قَاَل َهلَا 
ْعُتَك َتْذُكُر ِيف   .   " َلَعلِك بـََلْغِت َمَعُهُم اْلُكَدى   " قَاَل   . ِمبَيِتِهْم  قَاَلْت َمَعاَذ اللِه أَْن َأُكوَن بـََلْغتـَُها َوَقْد مسَِ

   .  27  " ْجلَنَة َحىت يـَرَاَها َجد أَبِيِك َلْو بـََلْغِتَها َمَعُهْم َما رَأَْيِت ا  " فـََقاَل َهلَا   . َذِلَك َما َتْذُكُر 
 التحليل البالغى 

 َما ( َما َأْخَرَجِك ِمْن بـَْيِتِك) اإلستفهم(يَا فَاِطَمُة) النداء(َلَعلِك بـََلْغِت َمَعُهُم اْلُكَدى)(َلْو بـََلْغِتَها َمَعُهمْ اإلنشاء:
 28) التمىن، اجلمل اإلنشائية الطلبية. وىف احلديث أسلوب إنشائي.َرأَْيِت اْجلَنَة َحىت يـَرَاَها َجد أَبِيكِ 

   .   ىف اجلملة أسلوب اإلجياز بالقصر) يـَرَاَها َجد أَبِيكِ اإليجاز: (
 حديث : .14

َع َجاِبرًا، يـَُقوُل َخَطَب َرُسوُل اللِه صلى اهللا عليه وسلم َفذََكَر َرُجًال ِمْن َأْصَحاِبِه َماَت فـَُقِربَ   لَْيًال َعِن مسَِ
ْضَطر ِإَىل وَُكفَن ِيف َكَفٍن َغْريِ طَاِئٍل فـََزَجَر َرُسوُل اللِه صلى اهللا عليه وسلم أَْن يـُْقبَـَر إِْنَساٌن لَْيًال ِإال أَْن يُ 

    .   29  " ُه ِإَذا َوِيلَ َأَحدُُكْم َأَخاُه فـَْلُيَحسْن َكَفنَ   " َذِلَك َوقَاَل َرُسوُل اللِه صلى اهللا عليه وسلم 
  التحليل البالغى 

( ِإَذا َوِيلَ َأَحدُُكْم َأَخاُه فـَْلُيَحسْن َكَفَنُه) اجلملة اإلنشائية الطلبية الشرطية. وىف احلديث أسلوب اإلنشاء:
 30إنشائي.

   .   ىف اجلملة أسلوب اإلجياز بالقصر) فـَْلُيَحسْن َكَفَنهُ اإليجاز: (
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 حديث : .15
اْلَبُسوا ِمْن ثَِياِبُكُم اْلبَـَياَض فَِإنـَها أَْطَهُر َوَأْطَيُب وََكفُنوا   " النِيب صلى اهللا عليه وسلم قَاَل َعْن َمسَُرَة، َعِن 

    .    31 " ِفيَها َمْوتَاُكْم 
  التحليل البالغى 

ة اإلنشائية الطلبية األمرية. وىف احلديث ( اْلَبُسوا ِمْن ثَِياِبُكُم اْلبَـيَاَض)( وََكفُنوا ِفيَها َمْوتَاُكْم) اجلملاإلنشاء:
 32أسلوب إنشائي.

     (فَِإنـَها َأْطَهُر َوأَْطَيُب) اخلرب الطليب للسائل املرتدد ترغيباً.  الخبر:
  حديث :   .16

ْعُت َرُسوَل اللِه صلى اهللا عليه وس ِإَذا ُوِضَع   " لم يـَُقوُل َعْن َعْبِد الرْمحَِن ْبِن ِمْهرَاَن، َأن أَبَا ُهَريـَْرَة، قَاَل مسَِ
ُموِين َوِإَذا ُوِضَع الرُجُل  ُموِين َقد اِلُح َعَلى َسرِيرِِه قَاَل َقدُجُل الصوَء  -الرَعَلى َسرِيرِِه قَاَل يَا  -يـَْعِين الس

    .    33 " َويِْلي أَْيَن َتْذَهُبوَن ِيب 
  التحليل البالغى 

ُموِين) أمرية (َوِإَذا ُوِضَع الرُجُل ( ِإَذا ُوِضَع الرجُ اإلنشاء: ُموِن)( َقد اِلُح َعَلى َسرِيرِِه) (َقدوَء  -ُل الصيـَْعِين الس - 
 َعَلى َسرِيرِِه) (يَا َويِْلي)النداء(أَْيَن َتْذَهُبوَن)اإلستفهام، اجلمل اإلنشائية الطلبية الشرطية. 

  34وىف احلديث أسلوب إنشائي.   باً.(قَاَل) (قَاَل)اخلرب اإلبتدائي ترهي  الخبر:
  حديث : .17

ِإَذا َمرْت ِبُكْم َجَنازٌَة فـَُقوُموا َفَمْن تَِبَعَها َفَال يـَْقُعْد   " َعْن َأِيب َسِعيٍد، أَن َرُسوَل اللِه صلى اهللا عليه وسلم قَاَل 
   .   35  " َحىت تُوَضَع 

  التحليل البالغى 

ْم َجَنازٌَة)(فـَُقوُموا)(َفَمْن تَِبَعَها َفَال يـَْقُعْد)(َحىت تُوَضَع) ، اجلمل اإلنشائية الطلبية ( ِإَذا َمرْت ِبكُ اإلنشاء:
 36الشرطية. وىف احلديث أسلوب إنشائي.

  .   ىف اجلملة أسلوب اإلجياز باحلذف أى على األرض) َحىت تُوَضعَ اإليجاز: (

  حديث : .18
 صلى اهللا عليه وسلم قَاَل َعْن َعاِمِر ْبِن َربِيَعَة، َعِن الن ِإَذا رََأى َأَحدُُكُم اْجلََنازََة فـََلْم َيُكْن َماِشًيا َمَعَها   " ِيب

   .   37  " فـَْليَـُقْم َحىت ُختَلَفُه أَْو ُتوَضَع ِمْن قـَْبِل َأْن ُختَلَفُه 
  التحليل البالغى 

ُكْن َماِشًيا َمَعَها فـَْليَـُقْم)(َحىت ُختَلَفُه)(أَْو ُتوَضَع ِمْن قـَْبِل أَْن ُختَلَفُه) ، ( ِإَذا َرَأى َأَحدُُكُم اْجلََنازََة فـََلْم يَ اإلنشاء:
 38اجلمل اإلنشائية الطلبية الشرطية. وىف احلديث أسلوب إنشائي.

  .   ىف اجلملة أسلوب اإلجياز باحلذف أى على األرض) تُوَضعَ اإليجاز: (
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  حديث : .19
َا   " فـََقاَل   . ازًَة، َمرْت ِبَرُسوِل اللِه صلى اهللا عليه وسلم فـََقاَم فَِقيَل ِإنـَها َجنَاَزُة يـَُهوِدي َعْن أََنٍس، أَن َجنَ  ِإمن

 39 " ُقْمَنا لِْلَمالَِئَكِة 
  التحليل البالغى 

َا ُقْمَنا لِْلَمالَِئَكِة) اخلرب الطليب للسائل املرتدد ترغيباً.وىف احلالخبر : (  40ديث أسلوب خربي.ِإمن 
َا ُقْمَنا لِْلَمالَِئَكةِ القصر: (  بإمنا"  ىف اجلملة أسلوب القصر) ِإمن .   

  :حديث .20
ُث َأن َرُسوَل اللِه صلى اهللا عليه وسلم ُمر َعَلْيِه ِجبََنازَ  ُه َكاَن ُحيَدأَن ، ٍة فـََقالَ َعْن َأِيب قـََتاَدَة ْبِن رِْبِعي "  

اْلَعْبُد اْلُمْؤِمُن َيْسَرتِيُح ِمْن َنَصِب   " فـََقاُلوا َما اْلُمْسَرتِيُح َوَما اْلُمْستَـرَاُح ِمْنُه قَاَل   .   " ْستَـرَاٌح ِمْنُه ُمْسَرتِيٌح َومُ 
 َواب َجُر َوالدنـَْيا َوأََذاَها َواْلَعْبُد اْلَفاِجُر َيْسَرتِيُح ِمْنُه اْلِعَباُد َواْلِبَالُد َوالش 41 " الد    .   

  التحليل البالغى 

نـَْيا َوأََذاَها)(َواْلَعْبُد اْلَفاِجرُ الخبر:( َيْسَرتِيُح ِمْنُه  ُمْسَرتِيٌح َوُمْستَـرَاٌح ِمْنُه)(اْلَعْبُد اْلُمْؤِمُن َيْسَرتِيُح ِمْن َنَصِب الد
) األخبار اإلبتدائية ترغيباً. َوابَجُرَوالد42وىف احلديث أسلوب خربي.اْلِعَباُد)(َواْلِبَالُد)(َوالش 

وقد  -ىف اجلملة أسلوب اإلجياز ،هذا احلديث حيتوى على أسلوب اإلجياز) ُمْسَرتِيٌح َوُمْستَـرَاٌح ِمْنهُ اإليجاز: (
عرفنا من إسناد هذا احلديث الشريف أّن مناسبة وروده مرور بعض الناس جبنازة على النيب صلى اهللا عليه 

أدىل صلى اهللا عليه وسلم ذا احلديث، مستهّال إيّاه بقوله: (مسرتيح  وسلم وهو بني أصحابه، وحينئذ
وهم من هم يف –ومسرتاح منه)، فال يصعب على الصحابة احلضور أن يتنّبهوا ويعرفوا من هذه اجلملة 

 أّن يف الكالم حذفا، فطبيعي أن يتطّلعوا ملعرفة هذا احملذوف، ويسعوا يف -الفصاحة والرباعة وصفاء السليقة
تقديره. فالنيب صلى اهللا عليه وسلم قد فاجأهم مبسند ال مسند إليه له يف الظاهر، فيحملهم مهم للمعرفة 
وشغفهم بالعلم على أن يفّكروا ويعتربوا يف حقيقة احملذوف، فإذا باملناسبة توحي إليهم تقدير احملذوف يف 

أن يقول: امليت مسرتيح ومسرتاح منه، أو الذي  إطاره العاّم، ويعلم منها أّن مراده صلى اهللا عليه وسلم هو
  ترونه حمموال مسرتيح أو مسرتاح منه، أو غري ذلك من التقديرات املالئمة. 

وهذه احلركة النفسّية الناجتة عن عملّية البحث عن احملذوف والسعي يف تقديره حسب ما يالئم السياق هي 
هذا الفّن، فكّلما سعت نفس املتلّقي يف تقدير ما حذف  مبعث التشويق ومثار االنتباه ومدار االستمالة يف

َعِلقْت باحلديث أكثر وأصبح عندها أعز معىن وأبز مبىن، ألن يف هذا النمط من الكالم اختبارا ملدى تنّبه 
  امللتقي للكالم، وامتحانا لقدر متابعته له.

مبتدأ املسند إليه يف احلديث السابق أسلوَب ونرى جبانب االستمالة املوجودة يف حذفه صلى اهللا عليه وسلم لل
وأنّه هو املّيت، أو احملمول، أو -تشويق آخر، وهو اإليضاح بعد اإلام. وذلك ألّن إدراكهم للمقّدر 

مل مينعهم من أن يستشرفوا ملعرفة ما السبب  -اإلنسان، أو املنظور إليه، أو غري ذلك ممّا يناسب تقديره املقام
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ه مسرتاحا منه. وقد صُعب عليهم فهم إمكان اّتصاف الذي جيعل اإلنس ان مسرتحيا، وما العّلة اليت تصري
ا مل يسعفهم النظر ومل يغنهم التفكري سألوه صلى اهللا عليه وسلم 

ّ
اإلنسان اتني الصفتني بعد موته، ومل

و حاملهم على هذا السؤال قائلني: (يا رسول اهللا! ما املسرتيح وما املسرتاح منه؟). وهذا اإلام األوّيل ه
وباعثهم علىهذا التطّلع، وكان إيضاحه صلى اهللا عليه وسلم هلم أن حقيقة املسرتيح هو املؤمن الذي مبوته 
يسرتيح من نصب الدنيا ودهارير الدهر، فموته له راحة. أّما حقيقة املسرتاح منه فهو الكافر الذي يؤذي 

  43مجادا، فيكون موته له راحة هلذه األصناف املتأذيّة منه.اخللق ويضّرهم إنسانا كان أو حيوانا أو 
  حديث : .21

َال َتْذُكُروا َهْلَكاُكْم ِإال ِخبَْريٍ   " َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت ذُِكَر ِعْنَد النِيب صلى اهللا عليه وسلم َهاِلٌك ِبُسوٍء فـََقاَل 
 "  44   .   

  التحليل البالغى 

  -يوىف اجلملة أسلوب إنشائىي طلبيىى من النه: (الَ َتْذُكُروا)   النهى
  45: (الَ َتْذُكُروا َهْلَكاُكْم ِإال. .) ىف هذه اجلملة أسلوب القصر بطرىقة النفى وإلستثناءالقصر

  حديث : .22
أَْفَضْوا ِإَىل َما  َال َتُسبوا اَألْمَواَت فَِإنـُهْم َقدْ   " َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت قَاَل َرُسوُل اللِه صلى اهللا عليه وسلم 

ُموا  46 " َقد      
  التحليل البالغى 

  -: (الَ َتُسبوا اَألْمَواَت)  وىف اجلملة أسلوب إنشائىي طلبيىى من النهى النهى
: (فَِإنـُهْم َقْد أَْفَضْوا ِإَىل َما َقدُموا) وىف اجلملة أسلوب اخلرب الطلىب بأّن املخاطب مرتدد عن احلكم  الخبر 

  47-وىف هذا احلديث تربية األمة للخلق احلسنة -ألقى إليه الذى
   : (الَ َتُسبوا اَألْمَواَت) ، (فَِإنـُهْم َقْد أَْفَضْوا ِإَىل َما َقدُموا) وبني اجلملتني فصل. الفصل 

  حديث: .23
ْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك، يـَُقوُل قَاَل َرُسوُل اللِه صلى اهللا عليه وسلم  يـَْتَبُع اْلَميَت َثالَثٌَة أَْهُلُه َوَمالُهُ   " قَاَل مسَِ

    .    48 " َوَعَمُلُه فـَيَـْرِجُع اثـَْناِن أَْهُلُه َوَمالُُه َويـَبـَْقى َواِحٌد َعَمُلُه 
  التحليل البالغى 

َمالُُه)(َويـَبـَْقى َواِحٌد َعَمُلُه) األخبار يـَْتَبُع اْلَميَت َثالَثٌَة أَْهُلُه)(َوَمالُُه)(َوَعَمُلُه)(فـَيَـْرِجُع اثـَْناِن أَْهُلُه وَ (الخبر:
 49اإلبتدائية ترغيباً.وىف احلديث أسلوب خربي.

َقى َواِحٌد َعَمُلهُ اإليجاز: (     .   ىف اجلملة أسلوب اإلجياز باحلذف أى مع املييت) َويـَبـْ
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  حديث : .24
لِْلُمْؤِمِن َعَلى اْلُمْؤِمِن ِست ِخَصاٍل يـَُعوُدُه ِإَذا   " َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، َأن َرُسوَل اللِه صلى اهللا عليه وسلم قَاَل 

ُتُه ِإَذا َعَطَس َويَـ  ُم َعَلْيِه ِإَذا لَِقَيُه َوُيَشمْنَصُح لَُه ِإَذا َغاَب أَْو َمِرَض َوَيْشَهُدُه ِإَذا َماَت َوجيُِيُبُه ِإَذا َدَعاُه َوُيَسل
       50 " َشِهَد 

  التحليل البالغى 

ُيَسلُم لِْلُمْؤِمِن َعَلى اْلُمْؤِمِن ِست ِخَصاٍل)(يـَُعوُدُه ِإَذا َمِرَض)(َوَيْشَهُدُه ِإَذا َماَت)(َوجيُِيُبُه ِإَذا َدَعاُه)(وَ ر : (الخب
ُتُه ِإَذا َعَطَس)(َويـَْنَصُح َلُه ِإَذا َغاَب أَْو َشِهدَ  غيباً.وىف احلديث ) األخبار اإلبتدائية تر  َعَلْيِه ِإَذا َلِقَيُه )َ(ُيَشم

 51أسلوب خربي.
   . إيضاح من اإلطناب  ىف اجلمل)لِْلُمْؤِمِن َعَلى اْلُمْؤِمِن ِست ِخَصاٍل يـَُعوُدُه ِإَذا َمِرَض...اإلطناب:(

  ديث :ح .25
ازَِة َواْلَماِشي َحْيُث الراِكُب َخْلَف اْجلَنَ   " َعِن اْلُمِغريَِة ْبِن ُشْعَبَة، قَاَل قَاَل َرُسوُل اللِه صلى اهللا عليه وسلم  

   .    52 " َشاَء ِمنـَْها َوالطْفُل ُيَصلى َعَلْيِه 
  التحليل البالغى 

َها)(َوالطْفُل ُيَصلى َعَلْيِه الخبر : (  ) األخبار اإلبتدائية  الراِكُب َخْلَف اْجلََنازَِة )َ(اْلَماِشي َحْيُث َشاَء ِمنـْ
 53.ترغيباً.وىف احلديث أسلوب خربي

  حديث : .26
ْعُت النِيب صلى اهللا عليه وسلم َغيـَْر َمرٍة َوَال َمرتـَْنيِ يـَُقوُل  ِإَذا َكاَن اْلَعْبُد يـَْعَمُل   " َعْن َأِيب ُموَسى، قَاَل مسَِ
    54 " يٌح ُمِقيمٌ َعَمالً َصاِحلًا َفَشَغَلُه َعْنُه َمَرٌض أَْو َسَفٌر ُكِتَب َلُه َكَصاِلِح َما َكاَن يـَْعَمُل َوُهَو َصحِ 

  لتحليل البالغى ا

ِإَذا َكاَن اْلَعْبُد يـَْعَمُل َعَمًال َصاِحلًا)(َفَشَغَلُه َعْنُه َمَرٌض)(أَْو َسَفٌر)(ُكِتَب لَُه َكَصاِلِح َما َكاَن الخبر : (
يـَْعَمُل)(َوُهَو َصِحيٌح ُمِقيٌم) األخبار الشرطية الطلبية ترغيبا.وىف احلديث أسلوب خربي.

55 
ِإَذا َكاَن اْلَعْبُد يـَْعَمُل َعَمًال َصاِحلًا)(َفَشَغَلُه َعْنُه َمَرٌض)(أَْو َسَفٌر)(ُكِتَب َلُه َكَصاِلِح َما َكاَن مقابلة: (ال

  اجلمل أسلوب املقابلة.)فى يـَْعَمُل)(َوُهَو َصِحيٌح ُمِقيمٌ 

  حديث : .27
َمْن َعاَد َمرِيًضا ملَْ َحيُْضْر َأَجُلُه فـََقاَل ِعْنَدُه َسْبَع   " َعِن اْبِن َعباٍس، َعِن النِيب صلى اهللا عليه وسلم قَاَل 

       "  56ِمرَاٍر َأْسَأُل اللَه اْلَعِظيَم َرب اْلَعْرِش اْلَعِظيِم أَْن َيْشِفَيَك ِإال َعافَاُه اللُه ِمْن َذِلَك اْلَمَرضِ 
  التحليل البالغى 

َحيُْضْر َأَجُلُه)(فـََقاَل ِعْنَدُه َسْبَع ِمرَاٍر)(َأْسَأُل اللَه اْلَعِظيَم َرب اْلَعْرِش اْلَعِظيِم)(أَْن  ( َمْن َعاَد َمرِيًضا ملَْ اإلنشاء:
 57َيْشِفَيَك ِإال َعافَاُه اللُه ِمْن َذِلَك اْلَمَرِض) اجلمل اإلنشائية الطلبية الشرطية.أسلوب إنشائي.



 ���� ���� ���� ���� ����        ديسمبر-يوليو                   الموت في األحاديث النبوية (دراسة بالغية)         2 ،العدد5تهذيب االفکار:المجلد

243 

 

    جياز باحلذف أى " من املرض".(أَْن َيْشِفَيَك) أسلوب اإل  اإليجاز:
  :حديث .28

ِإَذا َجاَء الرُجُل يـَُعوُد َمرِيًضا فـَْليَـُقِل اللُهم اْشِف   " َعِن اْبِن َعْمرٍو، قَاَل قَاَل النِيب صلى اهللا عليه وسلم  
    . 58  " َعْبَدَك يـَْنَكأُ َلَك َعُدوا أَْو َميِْشي َلَك ِإَىل َجَناَزٍة 

  بالغى التحليل ال
َىل ( ِإَذا َجاَء الرُجُل يـَُعوُد َمرِيًضا)(فـَْليَـُقِل)(اللُهم)(اْشِف َعْبَدَك)(يـَْنَكُأ َلَك َعُدوا)(أَْو َميِْشي َلَك إِ اإلنشاء:

 59َجَنازٍَة) اجلمل اإلنشائية الطلبية الشرطية.أسلوب إنشائي.
   من املرض".(اْشِف َعْبَدَك) أسلوب اإلجياز باحلذف أى "   اإليجاز:

  حديث : .29
   . 60  " َمْوُت اْلَفْجَأِة َأْخَذُة َأَسٍف   " قَاَل  -َعْن ُعبَـْيٍد 
  التحليل البالغى 

 61َمْوُت اْلَفْجَأِة َأْخَذُة َأَسٍف) اخلرب اإلبتدائي ترهيباً.وىف احلديث أسلوب خربي.الخبر : (
   َأْخَذُة َأَسٍف) أسلوب اإلجياز بالقصر.اإليجاز :  ( 

  ديث :ح .30
ْعُت َرُسوَل اللِه صلى اهللا عليه وسلم يـَُقوُل قـَْبَل َمْوتِِه بَِثَالٍث قَاَل  َال   " َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللِه، قَاَل مسَِ

   . 62  " َميُوُت َأَحدُُكْم ِإال َوُهَو ُحيِْسُن الظن بِاللِه 
  التحليل البالغى 

 63ِإال َوُهَو ُحيِْسُن الظن بِاللِه) اخلرب اإلبتدائي ترغيباً.وىف احلديث أسلوب خربي. الَ َميُوُت َأَحدُُكمْ الخبر: (
   الَ َميُوُت َأَحدُُكْم ِإال َوُهَو ُحيِْسُن الظن بِاللِه) أسلوب القصر بالنفى واإلستثناء.القصر: (

  حديث : .31
  َسَلَمَة، قَاَلْت َدَخَل َرُسوُل الل َبَصرُُه فََأْغَمَضُه َعْن أُم ِه صلى اهللا عليه وسلم َعَلى َأِيب َسَلَمَة َوَقْد َشق

  .   " َال َتْدُعوا َعَلى أَنـُْفِسُكْم ِإال ِخبَْريٍ فَِإن اْلَمالَِئَكَة يـَُؤمُنوَن َعَلى َما تـَُقوُلوَن   " َفَصيَح نَاٌس ِمْن أَْهِلِه فـََقاَل 
ا َوَلُه َرب م اْغِفْر َألِيب َسَلَمَة َواْرَفْع َدَرَجَتُه ِيف اْلَمْهِديَني َواْخُلْفُه ِيف َعِقِبِه ِيف اْلَغاِبرِيَن َواْغِفْر لَنَ اللهُ   " ُمث قَاَل 

    .  64 " اْلَعاَلِمَني اللُهم اْفَسْح لَُه ِيف قـَْربِِه َونـَوْر َلُه ِفيِه 
  التحليل البالغى 

ْخُلْفُه ِيف ْدُعوا َعَلى أَنـُْفِسُكْم ِإال ِخبَْريٍ)(اللُهم)(اْغِفْر َألِيب َسَلَمَة)(َواْرَفْع َدَرَجَتُه ِيف اْلَمْهِديَني)(َوا( َال تَ اإلنشاء:
َلُه ِفيِه) اجلمل اإلنشائية الطلبية  َعِقِبِه ِيف اْلَغابِرِيَن)(َواْغِفْر لََنا َولَُه َرب اْلَعاَلِمَني)(اللُهم اْفَسْح َلُه ِيف قـَْربِِه)(َونـَورْ 

 65الشرطية.أسلوب إنشائي.

 (فَِإن اْلَمالَِئَكَة يـَُؤمُنوَن َعَلى َما تـَُقوُلوَن) اخلرب الطليب للسائل املرتدد تشويقاً.  الخبر:
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  حديث : .32
( ِإنا لِلِه  اَبْت َأَحدَُكْم ُمِصيَبٌة فـَْليَـُقْل ِإَذا َأصَ   " َعْن أُم َسَلَمَة، قَاَلْت قَاَل َرُسوُل اللِه صلى اهللا عليه وسلم 

   .  67 " اللُهم ِعْنَدَك َأْحَتِسُب ُمِصيَبِيت فَآِجْرِين ِفيَها َوأَْبِدْل ِيل َخيـْرًا ِمنـَْها   ) 66َوِإنا إِلَْيِه رَاِجُعوَن 
  التحليل البالغى 

( ِإَذا َأَصاَبْت َأَحدَُكْم ُمِصيَبٌة)(فـَْليَـُقْل) أسلوب الشرط (اللُهم ِعْنَدَك َأْحَتِسُب ُمِصيَبِيت) (َفآِجْرِين اإلنشاء:
َها) ، اجلمل اإلنشائية الطلبية الشرطية. وىف احلديث أسلوب إنشائي. رًا ِمنـْ  68ِفيَها)(َوأَْبِدْل ِيل َخيـْ

َهاَوأَْبِدْل ِيل خَ اإليجاز: ( رًا ِمنـْ   . ىف اجلملة أسلوب اإلجياز بالقصر ) يـْ

  حديث : .33
    69 " َعَلى َمْوتَاُكْم  ) (يس َعْن َمْعِقِل ْبِن َيَساٍر، قَاَل قَاَل النِيب صلى اهللا عليه وسلم " اقْـَرُءوا 

  التحليل البالغى 

طلبية األمرية للرتغيب . وىف احلديث أسلوب َعَلى َمْوتَاُكْم)اجلملة اإلنشائية ال  ) ( يس  اقْـَرُءوا   (اإلنشاء:
 70إنشائي.

  حديث : .34

، أَن النِيب صلى اهللا عليه وسلم قَاَل  ِإَىل   " َعْن َعاِصِم ْبِن َضْمَرَة، َعْن َعِلي َال تـُْربِْز َفِخَذَك َوَال تـَْنظَُرن
    . 71  " َفِخِذ َحى َوالَ َميٍت 

  التحليل البالغى 

)(َوَال َميٍت)  (اإلنشاء: ِإَىل َفِخِذ َحى اجلمل اإلنشائية الطلبية الناهية للتحذير . وىف  َال تـُْربِْز َفِخَذَك)(َوَال تـَْنظَُرن
 72احلديث أسلوب إنشائي.

  حديث : .35
ْعُت َرُسوَل اللِه صلى اهللا عليه وسلم يـَُقوُل  َوَجَد َشْيًئا فـَْلُيَكفْن ِيف ِإَذا تـُُويفَ َأَحدُُكْم فَـ   " َعْن َجاِبٍر، قَاَل مسَِ

   . 73  " ثـَْوٍب ِحبَـَرٍة 
  التحليل البالغى 

اجلمل اإلنشائية الطلبية الشرطية للنصح. وىف  ِإَذا تـُُويفَ َأَحدُُكْم فـََوَجَد َشْيًئا)(فـَْلُيَكفْن ِيف ثـَْوٍب ِحبَـرٍَة)  (اإلنشاء:
 74احلديث أسلوب إنشائي.

  حديث : .36
ْعُت َرُسوَل اللِه صلى اهللا عليه وسلم يـَُقوُل  َعْن َعِلي ْبنِ  َال   " َأِيب طَاِلٍب، قَاَل الَ تـََغاِل ِيل ِيف َكَفٍن فَِإين مسَِ

    . 75  " تـََغاَلْوا ِيف اْلَكَفِن فَِإنُه ُيْسَلُبُه َسْلًبا َسرِيًعا 
  التحليل البالغى 

 اإلنشائية الطلبية الناهية وغرضها ديد.الَ تـََغاَلْوا ِيف اْلَكَفِن)، اجلملة اإلنشاء: (
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   فَِإنُه ُيْسَلُبُه َسْلًبا َسرِيًعا) اخلرب اإلبتدائي للتحذير.الخبر : (

  حديث : .37
َمْن َغسَل اْلَميَت فـَْليَـْغَتِسْل َوَمْن َمحََلُه فـَْلَيتَـَوضْأ   " َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، أَن َرُسوَل اللِه صلى اهللا عليه وسلم قَاَل 

 " 76  .   
  التحليل البالغى 

، اجلمل اإلنشائية الطلبية الشرطية وغرضها َمْن َغسَل اْلَميَت)(فـَْليَـْغَتِسْل)(َوَمْن َمحََلُه)(فـَْلَيتَـَوضْأ)اإلنشاء: (
  77إرشاد. وىف احلديث أسلوب إنشائي.

   :حديث .38
ْعُت النِيب صلى اهللا عليه وسلم يـَُقوُل   َما ِمْن ُمْسِلٍم َميُوُت فـَيَـُقوُم َعَلى َجَناَزتِِه أَْربـَُعوَن َرُجًال َال ُيْشرُِكوَن   " َعِن اْبِن َعباٍس، قَاَل مسَِ

 ُعوا ِفيِه بِاللُشف 78 " ِه َشْيًئا ِإال  .   
  التحليل البالغى 

وا ِفيِه)، َما ِمْن ُمْسِلٍم َميُوُت)(فـَيَـُقوُم َعَلى َجَنازَتِِه أَْربـَُعوَن َرُجًال)(َال يُْشرُِكوَن بِاللِه َشْيًئا)(ِإال ُشفعُ اإلنشاء: (
 79 احلديث أسلوب إنشائي.اجلمل اإلنشائية الطلبية الشرطية وغرضها ترغيب. وىف

  (الَ ُيْشرُِكوَن بِاللِه َشْيًئا ِإال ُشفُعوا ِفيِه) أسلوب القصر بطريقة النفى واإلستثناء. القصر:
  حديث : .39

َوَال   " زَاَد َهاُروُن   .   " َال تـُْتَبُع اْجلََناَزُة ِبَصْوٍت َوَال نَاٍر   " َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، َعِن النِيب صلى اهللا عليه وسلم قَاَل 
    .  80 " ُميَْشى بـَْنيَ َيَديـَْها 

  التحليل البالغى 

َال تـُْتَبُع اْجلََناَزُة ِبَصْوٍت َوَال نَاٍر)( َوَال ُميَْشى بـَْنيَ يََديـَْها)، اجلمل اإلنشائية الطلبية الناهية وغرضها اإلنشاء: (
 81ترهيب. وىف احلديث أسلوب إنشائي.

  حديث : .40
َفَمر  َباَدَة ْبِن الصاِمِت، َقاَل َكاَن َرُسوُل اللِه صلى اهللا عليه وسلم يـَُقوُم ِيف اْجلََنازَِة َحىت ُتوَضَع ِيف اللْحدِ َعْن عُ 

ٌر ِمَن اْليَـُهوِد فـََقاَل َهَكَذا نـَْفَعُل     82 ُفوُهْم اْجِلُسوا َخالِ   َفَجَلَس النِيب صلى اهللا عليه وسلم َوَقالَ  . ِبِه َحبـْ
  التحليل البالغى 

اْجِلُسوا)(َخالُِفوُهْم)، اجلملة اإلنشائية الطلبية األمرية وغرضها ترهيب. وىف احلديث أسلوب اإلنشاء: (
  83إنشائي.

  حديث : .41
َىب َأْن يـَرَْكبَـَها فـََلما اْنَصَرَف ُأِيتَ ُأِيتَ ِبَدابٍة َوُهَو َمَع اْجلََنازَِة َفأَ  صلى اهللا عليه وسلمَعْن ثـَْوبَاَن، َأن َرُسوَل اللِه 
   84ِإن اْلَمالَِئَكَة َكاَنْت َمتِْشي فـََلْم َأُكْن َألرَْكَب َوُهْم َميُْشوَن فـََلما َذَهُبوا رَِكْبتُ   " ِبَدابٍة فـَرَِكَب َفِقيَل َلُه فَـَقاَل 
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  التحليل البالغى 

اَنْت َمتِْشي)(فـََلْم َأُكْن َألرَْكَب)(َوُهْم َميُْشوَن)(فـََلما َذَهُبوا رَِكْبُت) أسلوب اخلرب الطليب ِإن اْلَمالَِئَكَة كَ الخبر : (
 85للسائل املرتدد ترهيباً و ترغيبا.وىف احلديث أسلوب خربي.

  حديث : .42
عْ  َت َرُسوَل اللِه صلى اهللا عليه وسلم وعن َعِلي ْبُن َمشاٍخ، قَاَل َشِهْدُت َمْرَواَن َسَأَل أَبَا ُهَريـَْرَة َكْيَف مسَِ

نَـُهَما قـَْبَل َذِلَك   . ُيَصلي َعَلى اْجلََناَزِة قَاَل أََمَع الِذي قـُْلَت قَاَل نـََعْم    " قَاَل أَبُو ُهَريـَْرَة   . قَاَل َكَالٌم َكاَن بـَيـْ
ا ِلِإلْسَالِم َوأَْنَت قـََبْضَت ُروَحَها َوأَْنَت أَْعَلُم ِبِسرَها َوَعالَنَِيِتَها اللُهم أَْنَت َربـَها َوأَْنَت َخَلْقتَـَها َوأَْنَت َهَديـْتَـهَ 

َناَك ُشَفَعاَء فَاْغِفْر َلُه      . 86  " ِجئـْ
  التحليل البالغى 

لوب فَاْغِفْر َلُه) اجلملة اإلنشائية الطلبية األمرية وغرضه تدعاء. وىف احلديث أس) النداء (للُهم اإلشاء:  (أَ 
 87إنشائي.

أَْنَت َربـَها)(َوأَْنَت َخَلْقتَـَها)(َوأَْنَت َهَديـْتَـَها ِلِإلْسالَِم)(َوأَْنَت قـََبْضَت ُروَحَها)(َوأَْنَت أَْعَلُم الخبر : (
َناَك ُشَفَعاَء) اجلمل اخلربية اإلبتدائية ترغيباً.وىف احلديث أسلوب خربي.  ِبِسرَها)(َوَعالَنَِيِتَها)(ِجئـْ

  حديث : .43
اللُهم اْغِفْر ِحلَيـَنا َوَميِتنَا   " َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، قَاَل َصلى َرُسوُل اللِه صلى اهللا عليه وسلم َعَلى َجَناَزٍة فـََقاَل 

َأْحِيِه َعَلى اِإلميَاِن َوَمْن تـََوفـْيَتُه ِمنا َوَصِغريِنَا وََكِبريِنَا َوذََكرِنَا َوأُنـْثَانَا َوَشاِهِدنَا َوَغائِِبَنا اللُهم َمْن َأْحيَـْيَتُه ِمنا فَ 
    .  88 " فـَتَـَوفُه َعَلى اِإلْسَالِم اللُهم الَ َحتْرِْمَنا َأْجَرُه َوالَ ُتِضلَنا بـَْعَدُه 

  التحليل البالغى 

نَا وََكِبريِنَا)(َوذََكرِنَا َوأُنـْثَانَا)(َوَشاِهِدنَا َوَغائِِبنَا) (َوَميِتَنا)(َوَصِغريِ األمرفَاْغِفْر ِحلَيـَنا) ) النداء (للُهم اإلشاء:  (أَ 
اللُهم َال َحتْرِْمَنا َأْجرَُه) (َوالَ (اللُهم َمْن َأْحيَـْيَتُه ِمنا َفَأْحِيِه َعَلى اِإلميَاِن)(َوَمْن تـََوفـْيَتُه ِمنا فـَتَـَوفُه َعَلى اِإلْسَالِم)(

 89ُه) اجلمل اإلنشائية الطلبية الشرطية وغرضها تدعاء. وىف احلديث أسلوب إنشائي.ُتِضلَنا بـَْعدَ 
(َوَميِتَنا)(َوَصِغريِنَا وََكِبريِنَا)(َوذََكرِنَا َوأُنـْثَانَا)(َوَشاِهِدنَا َوَغائِِبَنا) (اللُهم َمْن َأْحيَـْيَتهُ األمرفَاْغِفْر ِحلَيـَنا) المقابلة: (
لَنا بـَْعَدُه) ىف َعَلى اِإلميَاِن)(َوَمْن تـََوفـْيَتُه ِمنا فـَتَـَوفُه َعَلى اِإلْسَالِم)(اللُهم َال َحتْرِْمَنا َأْجرَُه) (َوَال ُتضِ  ِمنا َفَأْحِيهِ 

 اجلمل أسلوب املقابلة .
  حديث : .44

  90 " اْلَميِت َكَكْسرِِه َحيا  َكْسُر َعْظمِ    " َعْن َعاِئَشَة، أَن َرُسوَل اللِه صلى اهللا عليه وسلم قَاَل 
  التحليل البالغى 

 91َكْسُر َعْظِم اْلَميِت َكَكْسرِِه َحيا) اخلرب اإلبتدائي ديداً.وىف احلديث أسلوب خربي.الخبر : (
 ىف اجلملة تشبيه مرسل جممل.) َكْسُر َعْظِم اْلَميِت َكَكْسرِِه َحياالتشبيه: (
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  حديث : .45
ِبْسِم اللِه َوَعَلى ُسنِة   " َمَر، أَن النِيب صلى اهللا عليه وسلم َكاَن ِإَذا َوَضَع اْلَميَت ِيف اْلَقْربِ قَاَل َعِن اْبِن عُ 

   . َهَذا َلْفُظ ُمْسِلٍم   .  92 " َرُسوِل اللِه صلى اهللا عليه وسلم 
  التحليل البالغى 

ُسوِل اللِه صلى اهللا عليه وسلم) اخلربان اإلبتدائيان ترغيباً.وىف احلديث أسلوب ِبْسِم اللِه)(َوَعَلى ُسنِة رَ (الخبر :
 93خربي.

 ىف اجلملة إجياز بالقصر.صلى اهللا عليه وسلم) ِبْسِم اللِه)(َوَعَلى ُسنِة َرُسوِل اللِه اإليجاز: ( 
  حديث : .46

 عليه وسلم ِإَذا فـَرََغ ِمْن َدْفِن اْلَميِت َوَقَف َعَلْيِه فـََقاَل َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفاَن، قَاَل َكاَن النِيب صلى اهللا
   .94   " "اْستَـْغِفُروا َألِخيُكْم َوَسُلوا َلُه التْثِبيَت فَِإنُه اآلَن ُيْسَأُل  

  التحليل البالغى 

ئية الطلبية الشرطية وغرضها تربية. وىف اْستَـْغِفُروا َألِخيُكْم)(َوَسُلوا لَُه التْثِبيَت) اجلمل اإلنشااإلنشاء:  (
 95احلديث أسلوب إنشائي.

 (فَِإنُه اآلَن ُيْسَأُل) اجلملة اخلربية الطلبية للسائل املرتدد.الخبر: 
  حديث : .47

زاِق َكانُوا قَاَل َعْبُد الر   .   " َال َعْقَر ِيف اِإلْسَالِم   " َعْن أََنٍس، قَاَل قَاَل َرُسوُل اللِه صلى اهللا عليه وسلم 
يـَْعِقُروَن ِعْنَد اْلَقْربِ بـََقَرًة أَْو َشاةً 

96  .   
  التحليل البالغى 

 97َال َعْقَر ِيف اِإلْسَالِم) اخلرب اإلبتدائي توبيخاً.وىف احلديث أسلوب خربي.الخبر : ( 
 ىف اجلملة إجياز بالقصر.) الَ َعْقرَ اإليجاز: ( 

  حديث : .48
(ِإَذا َدَخْلُتْم َعَلى اْلَمرِيِض فـَنَـفُسوا لَُه  :ي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِ  

  .98 ِيف اَألَجِل فَِإن َذِلَك َال يـَُرد َشْيًئا َوُهَو َيِطيُب بِنَـْفِس اْلَمرِيِض)
  التحليل البالغى 

ى اْلَمرِيِض فـَنَـفُسوا لَُه ِيف اَألَجِل)اإلنشاء الطليب الشرطي من األمر , وغرضه احلث ِإَذا َدَخْلُتْم َعلَ اإلنشاء:  (
  99على السعى. وىف احلديث أسلوب إنشائي.

   فَِإن َذِلَك الَ يـَُرد َشْيًئا)(َوُهَو يَِطيُب بِنَـْفِس اْلَمرِيِض)اخلرباإلبتدائي ترغيباً. الخبر :(
  حديث : .49

. قَاَل  :ٍس أَن النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َعاَد َرُجالً فـََقالَ َعِن اْبِن َعبا  (َما َتْشَتِهي) ،قَاَل َأْشَتِهي ُخبـَْز بـُر 
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 َصلى اللُه َعَلْيِه ُمث قَاَل النِيب  (َمْن َكاَن ِعْنَدُه ُخبـُْز بـُر فـَْلَيبـَْعْث ِإَىل َأِخيِه) :النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 
  100 .(ِإَذا اْشتَـَهى َمرِيُض َأَحدُِكْم َشْيًئا فـَْلُيْطِعْمُه)  :َوَسلمَ 

  التحليل البالغى 

ُز بـُر فـَْلَيبـَْعْث ِإَىل َأِخيِه)( ِإَذا اْشتَـَهى َمرِيُض َأَحدُِكْم اإلنشاء:  (  َما َتْشَتِهي)اإلستفهام ( َمْن َكاَن ِعْنَدُه ُخبـْ
 101ْيًئا فـَْلُيْطِعْمُه)اإلنشاء الطليب الشرطي من األمر , ترغيباً. وىف احلديث أسلوب إنشائي.شَ 

   َتْشَتِهي/ اْشتَـَهى) ىف اجلملة أسلوب اجلناس اإلشتقاقي. الجناس :(
  حديث : .50

طاِب قَاَل: قَاَل ِيل النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  ِإَذا َدَخْلَت َعَلى َمرِيٍض َفُمْرُه َأْن َيْدُعَو ( :َعْن ُعَمَر ْبِن اخلَْ
  .102 َلَك فَِإن ُدَعاَءُه َكُدَعاِء اْلَمالَِئَكِة)

  التحليل البالغى 
ِإَذا َدَخْلَت َعَلى َمرِيٍض)مجلة شرطية(َفُمْرُه َأْن يَْدُعَو َلَك) جواب شرط، اإلنشاء الطليب الشرطي من اإلنشاء: (

 103ى السعى. وىف احلديث أسلوب إنشائي.األمر , وغرضه احلث عل
   فَِإن ُدَعاَءُه َكُدَعاِء اْلَمالَِئَكِة)اخلربالطليب ترغيباً.الخبر :(

 ىف اجلملة تشبيه مرسل .) فَِإن ُدَعاَءُه َكُدَعاِء اْلَمالَِئَكةِ التشبيه:  (
  حديث : .51

ْعُت َرُسوَل اللِه َصلى اللُه عَ  (َمْن أََتى َأَخاُه اْلُمْسِلَم َعائًِدا َمَشى ِيف  :َلْيِه َوَسلَم يـَُقولُ َعْن َعِلي قَاَل: مسَِ
ْلَف َمَلٍك َحىت ُميِْسَي ِخرَاَفِة اْجلَنِة َحىت َجيِْلَس فَِإَذا َجَلَس َغَمَرْتُه الرْمحَُة فَِإْن َكاَن ُغْدَوًة َصلى َعَلْيِه َسبـُْعوَن أَ 

 ُيْصِبَح)َوِإْن َكاَن َمَساًء َصل 104 ى َعَلْيِه َسبـُْعوَن أَْلَف َمَلٍك َحىت.  
  التحليل البالغى 

)(فَِإْن َكاَن َمْن أََتى َأَخاُه اْلُمْسِلَم َعائًِدا َمَشى ِيف ِخرَاَفِة اْجلَنِة َحىت َجيِْلَس)(فَِإَذا َجَلَس َغَمرَْتُه الرْمحَةُ اإلنشاء: (
ُعونَ  ُعوَن أَْلَف َمَلٍك َحىت ُيْصِبَح)  ُغْدَوًة َصلى َعَلْيِه َسبـْ أَْلَف َمَلٍك َحىت ُميِْسَي)(َوِإْن َكاَن َمَساًء َصلى َعَلْيِه َسبـْ

اجلمل الشرطية، اإلنشاء الطليب الشرطي من األمر , وغرضه احلث على السعى. وىف احلديث أسلوب 
  105إنشائي.

ُعوَن أَْلَف َمَلٍك َحىت ُميِْسَي)(َوِإْن َكاَن َمَساًء َصلى َعَلْيِه َسبـُْعوَن أَْلَف فَِإْن َكاَن ُغْدَوًة َصلى َعَلْيِه  المقابلة :( َسبـْ
   َمَلٍك َحىت ُيْصِبَح) تقابل اجلملة باجلملة , أسلوب املقابلة.

  حديث : .52
َعاَد َمرِيًضا نَاَدى ُمَناٍد ِمَن السَماِء ِطْبَت  َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم(َمنْ 

 .106 َوطَاَب َممَْشاَك َوتـَبَـوْأَت ِمَن اْجلَنِة َمْنزًِال)
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  التحليل البالغى 

زًِال)اإلنشاء َمْن َعاَد َمرِيًضا)(نَاَدى ُمَناٍد ِمَن السَماِء)(ِطْبَت َوطَاَب َممَْشاَك)(َوتـَبَـوْأَت ِمَن اْجلَنِة َمنْ اإلنشاء: (
  107الطليب الشرطي من األمر , ترغيباً. وىف احلديث أسلوب إنشائي.

   نَاَدى ُمَناٍد/ ِطْبَت َوطَاَب) ىف اجلمل أسلوب اجلناس اإلشتقاقي. الجناس :(
  حديث : .53

َقِطعُ  (ِإَذا  :َمْعرَِفُة اْلَعْبِد ِمَن الناِس قَالَ  َعْن َأِيب ُموَسى قَاَل َسأَْلُت َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َمَىت تـَنـْ
 108 -َعاَيَن)

  التحليل البالغى 

 109ِإَذا َعايََن) اإلنشاء الطليب من األمر , وغرضه ترغيب. وىف احلديث أسلوب إنشائي.اإلنشاء: (
َقِطُع َمْعرَِفُة اْلَعْبِد مِ  اإليجاز:  َن الناِس ِإَذا َعايََن". (ِإَذا َعايََن) ىف اجلملة إجياز باحلذف أى :"تـَنـْ

  حديث : .54
(لِيـَُغسْل َمْوتَاُكُم اْلَمْأُمونُوَن) :َعْن َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

 110.  
  التحليل البالغى 

طليب من األمر , وغرضه ترغيب. وىف احلديث أسلوب لِيُـَغسْل َمْوتَاُكُم اْلَمْأُمونُوَن) اإلنشاء الاإلنشاء: (
 111إنشائي.
 (لِيُـَغسْل َمْوتَاُكُم اْلَمْأُمونُوَن) ىف اجلملة إجياز بالقصر . اإليجاز:

  حديث : .55
َطُه َوَمحََلُه َوَصلى َعَلْيِه (َمْن َغسَل َميًتا وََكفَنُه َوَحن  :َعْن َعِلي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

  112 .وََملْ يـُْفِش َعَلْيِه َما رََأى َخرََج ِمْن َخِطيَئِتِه ِمْثَل يـَْوِم َوَلَدْتُه أُمُه)
  التحليل البالغى 

ِه َما َرَأى)(َخرََج ِمْن َخِطيَئِتِه ِمْثَل َمْن َغسَل َميًتا)(وََكفَنُه)(َوَحنطَُه)(َوَمحََلُه)(َوَصلى َعَلْيِه)(وَملَْ يـُْفِش َعَليْ اإلنشاء: (
يـَْوِم َوَلَدْتُه أُمُه) اإلنشاء الطليب من األمر , وغرضه ترغيب. وفيه أسلوب إنشائي.

113 
 .(وََملْ يـُْفِش َعَلْيِه َما رََأى)(َخرََج ِمْن َخِطيَئِتِه ِمْثَل يـَْوِم َوَلَدْتُه أُمُه) ىف اجلملة تشبيه متثيلي  التشبيه:

  حديث : .56
(ِإَذا أَنَا ُمت فَاْغِسْلِين ِبَسْبِع ِقَرٍب ِمْن بِْئرِي بِْئِر  :َعْن َعِلي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

 .114 َغْرٍس)
  التحليل البالغى 

)(فَاْغِسْلِين ِبَسْبِع ِقَرٍب ِمْن بِْئرِي بِئْ اإلنشاء: ( ِر َغْرٍس) اإلنشاء الطليب من األمر , وغرضه ترغيب. ِإَذا أَنَا ُمت
  115وىف احلديث أسلوب إنشائي.
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 (بِْئِر) تكرر الكلمة لتقرير املعىن ىف الذهن. التكرار:
  حديث : .57

 ُه َعَلْيِه َوَسلى اللِه َصلَم ِيف ِجَناَزٍة فـَرََأى قـَْوًما َعْن ِعْمرَاَن ْبِن احلَُْصْنيِ َوَأِيب بـَْرَزَة قَاَال َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل الل
 -(أَِبِفْعِل اْجلَاِهِليِة تَْأُخُذونَ » :َقْد َطَرُحوا أَْرِديـَتَـُهْم َميُْشوَن ِيف ُقُمٍص فـََقاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

قَاَل  116 .َعَلْيُكْم َدْعَوًة تـَْرِجُعوَن ِيف َغْريِ ُصَورُِكْم) َلَقْد َمهَْمُت أَْن أَْدُعوَ  -أَْو ِبُصْنِع اْجلَاِهِليِة َتَشبـُهونَ 
 .فََأَخُذوا أَْرِديـَتَـُهْم وَملَْ يـَُعوُدوا ِلَذِلكَ 

  التحليل البالغى 

ة ( أَبِِفْعِل اْجلَاِهِليِة)(تَْأُخُذوَن)(أَْو ِبُصْنِع اْجلَاِهِليِة)( َتَشبـُهوَن)، اجلمل اإلنشائية الطلبياإلنشاء:
 117اإلستفهامية.أسلوب احلديث إنشائي.

     (َلَقْد َمهَْمُت أَْن أَْدُعَو َعَلْيُكْم َدْعَوًة)(تـَْرِجُعوَن ِيف َغْريِ ُصَورُِكْم)، اجلمل من اخلرب الطليب ترهيباً. الخبر:
  حديث : .58

  -118 َصلى َعَلْيِه ِمائٌَة ِمَن اْلُمْسِلِمَني ُغِفَر َلُه) (َمنْ  :َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َعِن النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم قَالَ 
  التحليل البالغى 

(َمْن َصلى َعَلْيِه ِمائٌَة ِمَن اْلُمْسِلِمَني ُغِفَر َلُه)، اجلملة اإلنشائية الطلبية الشرطية.أسلوب احلديث اإلنشاء:
 119إنشائي.

  حديث : .59
ْعُت َرُسولَ  (ِإَذا َصلْيُتْم َعَلى اْلَميِت فََأْخِلُصوا َلُه  :اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم يـَُقولُ  َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة قَاَل: مسَِ

َعاَء) 120 الد  
  التحليل البالغى 

ديث ( ِإَذا َصلْيُتْم َعَلى اْلَميِت َفَأْخِلُصوا َلُه الدَعاَء)، اجلملة اإلنشائية الطلبية الشرطية.أسلوب احلاإلنشاء:
 121إنشائي.

  حديث : .60

  .122 (ِإَذا اْستَـَهل الصِيب ُصلَي َعَلْيِه َوُوِرَث) :قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  :َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اللِه قَالَ 
  التحليل البالغى 

، اجلملة اإلنشائية الطلبية الشرطية.أسلوب احلديث (ِإَذا اْستَـَهل الصِيب ُصلَي َعَلْيِه َوُوِرَث)اإلنشاء:
 123إنشائي.

  حديث : .61
  124 (َصلوا َعَلى أَْطَفاِلُكْم فَِإنـُهْم ِمْن أَفْـرَاِطُكْم) :َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

 



 ���� ���� ���� ���� ����        ديسمبر-يوليو                   الموت في األحاديث النبوية (دراسة بالغية)         2 ،العدد5تهذيب االفکار:المجلد

251 

 

  التحليل البالغى 

 125ِلُكْم)، اجلملة اإلنشائية الطلبية األمرية.أسلوب إنشائي.( َصلوا َعَلى أَْطَفااإلنشاء:

 -فَِإنـُهْم ِمْن أَفْـرَاِطُكْم) اخلرب الطليب ترغيباً الخبر : (

   :حديث .62
َمْوتَاُكْم بِاللْيِل  (َصلوا َعَلى :َعْن َأِيب الزبـَْريِ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللِه أَن النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم قَالَ  

  126 َوالنـَهاِر)
  التحليل البالغى 

 127سلوب إنشائي.واأل(َصلوا َعَلى َمْوتَاُكْم بِاللْيِل َوالنـَهاِر)، اجلملة اإلنشائية الطلبية األمرية.اإلنشاء: 

 -بِاللْيِل َوالنـَهاِر) ىف اجلملة طباق إجيايبالطباق : (...

  :حديث  .63
(َألْن أَْمِشَي َعَلى َمجَْرٍة أَْو َسْيٍف أَْو  :ِن َعاِمٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ َعْن ُعْقَبَة بْ 

ِيت أَْو ُت َحاجَ َأْخِصَف نـَْعِلي ِبرِْجِلي َأَحب ِإَيل ِمْن أَْن أَْمِشَي َعَلى قـَْربِ ُمْسِلٍم َوَما أُبَاِيل أََوَسَط اْلُقُبوِر َقَضيْ 
  ).128َوَسَط السوقِ 

  التحليل البالغى 

 ( َألْن أَْمِشَي َعَلى َمجَْرٍة)(أَْو َسْيٍف)(أَْو َأْخِصَف نـَْعِلي ِبرِْجِلي)(َأَحب ِإَيل ِمْن أَْن أَْمِشَي َعَلى قـَْربِ اإلنشاء:
السوِق)، اجلمل من اإلنشاء الطليب األمر  ُمْسِلٍم)(َوَما أُبَاِيل أََوَسَط اْلُقُبوِر َقَضْيُت َحاَجِيت)(أَْو َوَسطَ 

 129ترهيبا.وأسلوا اإلنشائي.

 :ثحدي .64
قـُْلَن  .(َما ُجيِْلُسُكن) :َعْن َعِلي قَاَل َخرََج َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم فَِإَذا ِنْسَوٌة ُجُلوٌس فـََقالَ  

 .(َهْل ُتْدِلَني ِفيَمْن يُْدِيل) :قـُْلَن َال. قَالَ .(َهْل َحتِْمْلَن) :قـُْلَن َال. قَالَ  .ِسْلَن)(َهْل تـَغْ  :نـَْنَتِظُر اْجلَِنازََة. قَالَ 
 .130 (فَاْرِجْعَن َمْأُزورَاٍت َغيـَْر َمْأُجورَاٍت) :قـُْلَن َال. قَالَ 

  التحليل البالغى 

اإلستفهام (فَاْرِجْعَن َمْأُزورَاٍت  تُْدِلَني ِفيَمْن يُْدِيل)(َهْل  .(َهْل َحتِْمْلَن).(َهْل تـَْغِسْلَن) (َما ُجيِْلُسُكن)اإلنشاء:
َر َمْأُجورَاٍت)األمر، اجلمل اإلستفهامية من اإلنشاء الطليب ترهيبا وتوبيخاً.وأسلوا اإلنشائي. َغيـْ

131 

 س اإلشتقاقي.ىف اجلمل أسلوب اجلنا)تـَْغِسْلَن/َحتِْمْلَن/تُْدِلَني يُْدِيل/َمْأُزورَاٍت َمْأُجورَاتٍ الجناس:(
 ىف كلمتني اإلسلوب اإلطناب تكريرا لتقرير املعىن ىف الذهن.) َهْل/نَ التكرار :  (

 حديث : .65
(يـَُقوُل اللُه ُسْبَحانَُه اْبَن آَدَم ِإْن َصبَـْرَت َواْحَتَسْبَت  :َعْن َأِيب أَُماَمَة َعِن النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم قَالَ 

 ِة.ِعْنَد الص132 ْدَمِة اُألوَىل َملْ أَْرَض َلَك ثـََوابًا ُدوَن اْجلَن(  
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  التحليل البالغى 

يـَُقوُل اللُه ُسْبَحانَُه اْبَن آَدَم) أسلوب اخلرب اإلبتدائي أمراً.وىف احلديث أسلوب خربي.الخبر : (
133 

أَْرَض َلَك ثـََوابًا ُدوَن اْجلَنة)، اجلمل الشرطية من ( ِإْن َصبَـْرَت)(َواْحَتَسْبَت ِعْنَد الصْدَمِة اُألوَىل)(ملَْ اإلنشاء:
 اإلنشاء الطليب ترغيبا.وأسلوا اإلنشائي.

 حديث : .66
 134 (َمْن َعزى ُمَصابًا فـََلُه ِمْثُل َأْجرِِه). :َعْن َعْبِد اللِه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

  التحليل البالغى 

 135(َمْن َعزى ُمَصابًا فـََلُه ِمْثُل َأْجرِِه) اجلملة اإلستفهامية من اإلنشاء الطليب ترغيبا.وأسلوا اإلنشائي.نشاء:اإل

 حديث : .67
أُمُه ِبَسَررِِه  (َوالِذي نـَْفِسي بَِيِدِه ِإن السْقَط لََيُجر  :َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َعِن النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم قَالَ 

 136 ِإَىل اْجلَنِة ِإَذا اْحَتَسَبْتُه).
  التحليل البالغى 

 137 ( َوالِذي نـَْفِسي بَِيِدِه) القسم، من اإلنشاء غري الطليب ترغيبا.وأسلوا اإلنشائي.اإلنشاء:
َسَبْتُه) أسلوب اخلرب اإلنكاري ترغيباً.وىف احلديث ِإن السْقَط لََيُجر أُمُه ِبَسَررِِه ِإَىل اْجلَنِة ِإَذا اْحتَ الخبر : (

   أسلوب خربي.
 حديث : .68

  138 (َمْوُت ُغْربٍَة َشَهاَدٌة). :َعِن اْبِن َعباٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 
  التحليل البالغى 

 139تدائي أجراً.وىف احلديث أسلوب خربي.َمْوُت ُغْربٍَة َشَهاَدٌة )أسلوب اخلرب اإلبالخبر : (
 حديث : .69

 ِيبى َعَلْيِه النْن ُوِلَد بِاْلَمِديَنِة َفَصلَرُجٌل بِاْلَمِديَنِة ِمم َِه ْبِن َعْمٍرو قَاَل تـُُويفَم َعْن َعْبِد اللُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل 
(ِإن الرُجَل ِإَذا َماَت ِيف  :فـََقاَل َرُجٌل ِمَن الناِس وَِملَ يَا َرُسوَل اللِه قَالَ  .)(يَا لَْيَتُه َماَت ِيف َغْريِ َمْوِلِدهِ  :فـََقالَ 

َقَطِع أَثَرِِه ِيف اْجلَنِة)  .140 َغْريِ َمْوِلِدِه ِقيَس َلُه ِمْن َمْوِلِدِه ِإَىل ُمنـْ
  التحليل البالغى 

 141 ) التمىن، من اإلنشاء الطليب ترغيبا.وأسلوا اإلنشائي.( يَا لَْيَتُه َماَت ِيف َغْريِ َمْوِلِدهِ اإلنشاء:
َقَطِع أَثَرِِه ِيف اْجلَنِة) أسلوبالخبر : ( اخلرب الطليب  ِإن الرُجَل ِإَذا َماَت ِيف َغْريِ َمْوِلِدِه)(ِقيَس َلُه ِمْن َمْوِلِدِه ِإَىل ُمنـْ

   ترغيباً.وىف احلديث أسلوب خربي.
 حديث .70

َنَة  :َريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ َعْن َأِيب هُ   (َمْن َماَت َمرِيًضا َماَت َشِهيًدا َوُوِقَي ِفتـْ
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  .142 اْلَقْربِ َوُغِدَي َورِيَح َعَلْيِه ِبرِْزِقِه ِمَن اْجلَنِة)
  التحليل البالغى 

 143 اإلستفهام من اإلنشاء الطليب ترغيبا.وأسلوا اإلنشائي.(َمْن َماَت َمرِيًضا َماَت َشِهيًدا) اإلنشاء:
َنَة اْلَقْربِ)(َوُغِدَي)(َورِيَح َعَلْيِه بِرِْزِقِه ِمَن اْجلَنِة) أسلوب اخلرب اإلبتدائي ترغيباً.وىف احلديث الخبر : ( َوُوِقَي ِفتـْ

   أسلوب خربي.
 حديث : .71

 ْعُت َرُسوَل الل نـَْيا  :ِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم يـَُقولُ َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت مسَِ َر بـَْنيَ الدُخيـ َميَْرُض ِإال َما ِمْن َنِيب)
ا َكاَن َمَرُضُه الِذي قُِبَض ِفيِه َأَخَذْتُه ُحبٌة َفَسِمْعُتُه يـَُقولُ  .َواآلِخَرِة) ُه َعَلْيِهمْ  :قَاَلْت فـََلمِذيَن أَنـَْعَم اللَمَع ال) 

يِقَني َوالشَهَداِء َوالصاِحلَِني) دَني َوالصِبيرَ  .144 ِمَن النُه ُخيـفـََعِلْمُت أَن. 
  التحليل البالغى 

نـَْيا َواآلِخَرِة)( َمَع الِذيَن أَنـَْعَم اللُه َعَلْيِهْم ِمَن الن الخبر : ( َر بـَْنيَ الدُخيـ َميَْرُض ِإال َما ِمْن َنِيب َني) ِبي
يِقَني)(َوالشَهَداِء)(َوالصاِحلَِني) أسلوب اخلرب اإلبتدائي ترغيباً.وىف احلديث أسلوب خربي. د145 (َوالص   

نـَْيا َواآلِخرَةِ القصر: ( َر بـَْنيَ الدُخيـ َميَْرُض ِإال ستثناء.واال يالقصر بطريقة النف )َما ِمْن َنِيب 

 الخاتمة: 
تقدمي دراسة بالغية ملوضوع املوت وهو احلقيقة األبدية اليت نقابلها يومياً، وقمنا قمنا يف هذا البحث ب

بالبحث يف أحاديث كتب الصحاح الستة ومجعنا األحاديث اليت ورد فيها ذكر املوت، مث أتبعنا ذلك بدراسة 
 من هذه األحاديث املختارة.  بالغية مشلت مجيع جوانب علوم البالغة لكل حديث
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 -16،ص: الشريف نبوىال احلديث أسلوب ىف واللغوية البالغية اخلصائص من    8
 -608/ص 1ج-1836سنن النسائى : رقم احلديث:    9

 -20،ص: الشريف النبوى احلديث أسلوب ىف واللغوية البالغية اخلصائص من    10
 -609/ص 1ج-1837سنن النسائى : رقم احلديث:    11
 -23،ص: الشريف النبوى احلديث أسلوب ىف واللغوية البالغية اخلصائص من    12
 -614/ص 1ج-1855نسائى : رقم احلديث: سنن ال   13
 - 26: ،ص: الشني الفتاح عبد:  الشريف احلديث بالغة من   14
 - -617/ص 1ج-1863سنن النسائى : رقم احلديث:    15
 - 36: ،ص: الشني الفتاح عبد:  الشريف احلديث بالغة من   16
  -617/ص 1ج-1864سنن النسائى : رقم احلديث:    17
 - 37: ،ص: الشني الفتاح عبد:  ريفالش احلديث بالغة من   18
 -620/ص 1ج-1871 -سنن النسائى : رقم احلديث:    19
 - 38: ،ص: الشني الفتاح عبد:  الشريف احلديث بالغة من   20
 - 620/ص 1ج-1874سنن النسائى : رقم احلديث:    21
 الباىب مصطفى ط – دسع الرؤوف عبد طه/  األستاذ حتقيق - هـ) 406(  ت الرضى للشريف النبوية اازات   22

 -44.،ص:م) 1971(  هـ) 1391(  – األخرية ط – احللىب
 -621/ص 1ج-1879 -سنن النسائى : رقم احلديث:     23
 -45،ص: الرضى للشريف النبوية اازات    24
 -621/ص 1ج-1880 -سنن النسائى : رقم احلديث:    25
ة املعارف (القاهرة)، ق حمّمد زغلول سالم، منشأعيار الشعر، أبو احلسن حممد بن أمحد ابن طباطبا، حتقي   26

 25م.ص:1980
 - 622/ص 1ج-1883 -سنن النسائى : رقم احلديث:    27
 -35عيار الشعر، أبو احلسن حممد بن أمحد ابن طباطبا،ص:   28
  -626/ص 1ج-1898 -سنن النسائى : رقم احلديث:     29
 -55، ص: الرضى للشريف النبوية اازات   30
 -  -627/ص 1ج-1899 -نسائى : رقم احلديث: سنن ال   31
 -66عيار الشعر، أبو احلسن حممد بن أمحد ابن طباطبا،ص:   32
 -629/ص 1ج-1911 -سنن النسائى : رقم احلديث:    33
 -189م.ص:1980 -هـ1400التصوير البياين، د/ حممد حممد أبو موسى، مكتبة وهبة، الطبعة الثانية،    34
 -629/ص 1ج-1912 -ديث: مكررسنن النسائى : رقم احل   35
 - 213التصوير البياين، د/ حممد حممد أبو موسى،ص:   36
 - 633/ص 1ج-1918 -سنن النسائى : رقم احلديث:    37
 -145،ص: الرضى للشريف النبوية اازات   38
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 -633/ص 1ج-1933 -سنن النسائى : رقم احلديث:    39
 - 352التصوير البياين، د/ حممد حممد أبو موسى،ص:   40
 - 634/ص 1ج-1934 -سنن النسائى : رقم احلديث:    41
 - 290التصوير البياين، د/ حممد حممد أبو موسى،ص:   42
  -387،ص: الرضى للشريف النبوية اازات   43
 -636/ص 1ج-1939 -سنن النسائى : رقم احلديث:    44
  - 455التصوير البياين، د/ حممد حممد أبو موسى،ص:   45
 -636/ص 1ج-1940 -حلديث: سنن النسائى : رقم ا   46
 – اإلسالمية احلسني مطبعة ط – ربه عبد السيد فوزى/  الدكتور لألستاذ البالغى البحث دائرة ىف البديعية الفنون    47

  412.،ص:م) 1988(  هـ) 1408(  – أوىل ط
 -636/ص 1ج-1941 -سنن النسائى : رقم احلديث:    48
 - 456ى،ص:التصوير البياين، د/ حممد حممد أبو موس   49
 -637/ص 1ج-1942 -سنن النسائى : رقم احلديث:    50
 -543،ص: ربه عبد السيد فوزى/  الدكتور لألستاذ البالغى البحث دائرة ىف البديعية الفنون   51
  -638/ص 1ج-1946 -سنن النسائى : رقم احلديث:    52
 - 476التصوير البياين، د/ حممد حممد أبو موسى،ص:   53
  ثانية ط – بريوت – العلمية الكتب دار ط - هـ) 275(  ت السجستاىن األشعث سليمان ماملإل داود أىب سنن   54

 274/ ص4ج – 2964 -.  حديث  رقم:م) 1995(  هـ) 1415( 
 -55.ص:1992اإلفصاح عّما تضّمنه اإليضاح من مباحث البيان، الشيخ أمحد احلّجار، بدون بيانات النشر.    55
 -281/ ص4ج -2977 -قم:سنن أىب داود : حديث  ر    56
 .77، ص:  ربه عبد السيد فوزى/  الدكتور لألستاذ البالغى البحث دائرة ىف البديعية الفنون   57
  -13 -281/ ص4ج -2978 -سنن أىب داود : حديث  رقم:    58
 -78اإلفصاح عّما تضّمنه اإليضاح من مباحث البيان، ص:    59
  -282ص/ 4ج -2981 -سنن أىب داود : حديث  رقم:   60
 -87اإلفصاح عّما تضّمنه اإليضاح من مباحث البيان، ص:   61
 -284/ ص4ج -2984 -سنن أىب داود : حديث  رقم:   62
 .87.، ص: م1991- هـ1412 األوىل، الطبعة والنشر، للطبع مصر ضة دار اجلندي، درويش/ د املعاين، علم   63
   -286/ ص4ج -2989 -سنن أىب داود : حديث  رقم:   64
 .127إلفصاح عّما تضّمنه اإليضاح من مباحث البيان، ص: ا   65
 -156البقرة : سورة    66
 -287/ ص4ج -2990 -سنن أىب داود : حديث  رقم:   67
   -98.ص:1992البديع يف شعر املتنيب التشبيه وااز، د/ منري سلطان، منشأة املعارف (اإلسكندرية)،    68
    -287/ ص4ج -2992 -سنن أىب داود : حديث  رقم:    69
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 -88: اجلندي درويش/ د املعاين، علم   70
  -282/ ص4ج -3011 -سنن أىب داود : حديث  رقم:    71
 -89: اجلندي درويش/ د املعاين، علم   72
 -301/ ص4ج -3021 -سنن أىب داود : حديث  رقم:     73
 -90: اجلندي درويش/ د املعاين، علم   74
  -302/ ص4 ج-3025 -سنن أىب داود : حديث  رقم:    75
   -307/ ص4ج -3032 -سنن أىب داود : حديث  رقم:    76
  -94:ص: اجلندي درويش/ د املعاين، علم   77
 -310/ ص4ج -3040 -سنن أىب داود : حديث  رقم:   78
: الطباعة تاريخ الناشر ذكر بدون ستيت، أبو حممد الشحات الدكتور واإلسناد، والبالغة للفصاحة حتليلية دراسات   79

   200ص-.م1987- ـه1407
  - -304/ ص4ج 3041 -سنن أىب داود : حديث  رقم:   80
  -98ص: : م1985. لبنان بريوت العربية النهضة دار..العزيز عبد عتيق: البيان علم   81
 -312/ ص4ج -3047 -سنن أىب داود : حديث  رقم:   82
  -99:ص: دار..العزيز عبد عتيق: البيان علم   83
 -314/ ص4ج -3048 -قم:سنن أىب داود : حديث  ر     84
 -210ص:-م.1987-هـ1407دراسات حتليلية للفصاحة والبالغة واإلسناد،:    85
 -330/ ص4ج -3071 -سنن أىب داود : حديث  رقم:    86
 -252دراسات حتليلية للفصاحة والبالغة:ص:    87
 -330/ ص4ج -3072 -سنن أىب داود : حديث  رقم:   88
 -233غة:ص: دراسات حتليلية للفصاحة والبال   89
   -336/ ص4ج - 3078 -سنن أىب داود : حديث  رقم:   90
 -433دراسات حتليلية للفصاحة والبالغة:ص:    91
 -337/ ص4ج - 3084 -سنن أىب داود : حديث  رقم:   92
 -333دراسات حتليلية للفصاحة والبالغة:ص:    93
 -339/ ص4ج - 3091 -سنن أىب داود : حديث  رقم:   94
 -452لفصاحة والبالغة:ص: دراسات حتليلية ل   95
 -339/ ص4ج - 3092 -سنن أىب داود : حديث  رقم:   96
 -389دراسات حتليلية للفصاحة والبالغة:ص:    97
سنن إ بن ماجه:  إبن ماجه ، أبو عبداهللا حممد بن يزيد القزويىن:حتقيق حممد فواد عبد الباقى:دار األحياء الكتب     98

  -1/461ج-1372ه :  العربية، عيسى الباىب احللىب وشركا
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كتاب الصناعتني، أبو هالل العسكري، حتقيق د/ مفيد قميحة، دار الكتب العلمّية (بريوت)، الطبعة الثانية،     99
 -89م.ص: 1989–هـ 1409

       -1/463  -1506حديث رقم:    100
 - 90كتاب الصناعتني، ص:    101
 -1/463  -1509-1508سنن إ بن ماجه : حديث رقم:    102
 -94، ص:  دار..العزيز عبد عتيق: البيان معل    103
 -1/464  -1509سنن إ بن ماجه : حديث رقم:    104
 - 97كتاب الصناعتني، ص:    105
  -1/464  -1510سنن إ بن ماجه : حديث رقم:    106
 - 109كتاب الصناعتني، ص:    107
 --1/467  -1520سنن إ بن ماجه : حديث رقم:    108
 - 220كتاب الصناعتني، ص:    109
 -1/469  -1528ن إ بن ماجه : حديث رقم: سن   110
 - 320كتاب الصناعتني، ص:    111
  -1/469  -1529سنن إ بن ماجه : حديث رقم:    112
منهاج البلغاء وسراج األدباء، حازم القرطاجين، حتقيق حممد احلبيب ابن اخلوجة، دار الكتب الشرقية. الطبعة األوىل،    113

 -120م.ص:1982
 -1/473  -1541ث رقم: سنن إ بن ماجه : حدي   114
 -30منهاج البلغاء :ص:     115
   -1/475  -1552سنن إ بن ماجه : حديث رقم:    116
.، بريوت والنشر، للطباعة العربية النهضة دار الثانية، الطبعة)  م١٩٩٩(  حسني امحد حممود املراغي،   البديع، علم   117

 23ص:
   -1/477  -1555سنن إ بن ماجه : حديث رقم:    118
 -36، ص: حسني امحد حممود املراغي،   البديع، علم   119
 -1/480  -1564سنن إ بن ماجه : حديث رقم:    120
 - 45، ص:  حسني امحد حممود املراغي،   البديع، علم   121
 -1/483  -1575سنن إ بن ماجه : حديث رقم:    122
 - 65، ص:  حسني امحد حممود املراغي،   البديع، علم   123
  -1/483  -1576يث رقم: سنن إ بن ماجه : حد   124
 - 45، ص:  حسني امحد حممود املراغي،   البديع، علم   125
   -1/487  -1589سنن إ بن ماجه : حديث رقم:    126
 - 77، ص:  حسني امحد حممود املراغي،   البديع، علم   127
 -  1/447  -1634سنن إ بن ماجه : حديث رقم:    128
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 -66هـ. ص:1383بدون بيانات النشر.  معجم املصطلحات البالغية، د/ بدوي طبانة،   129
 -1/502  -1645سنن إ بن ماجه : حديث رقم:    130
 -59معجم املصطلحات البالغية، د/ بدوي طبانة، ص:   131
  -1/509  -1665سنن إ بن ماجه : حديث رقم:    132
 -86معجم املصطلحات البالغية، د/ بدوي طبانة، ص:   133
 -1/511  -1670سنن إ بن ماجه : حديث رقم:    134
 -90معجم املصطلحات البالغية، د/ بدوي طبانة، ص:   135
 -  1/513  -1677سنن إ بن ماجه : حديث رقم:    136
 -341معجم املصطلحات البالغية، د/ بدوي طبانة، ص:   137
 -1/515  -1681سنن إ بن ماجه : حديث رقم:    138
 -326معجم املصطلحات البالغية، د/ بدوي طبانة، ص:   139
 -1/515  -1682جه : حديث رقم: سنن إ بن ما   140
 -376معجم املصطلحات البالغية، د/ بدوي طبانة، ص:   141
   -1/515  -1683سنن إ بن ماجه : حديث رقم:    142
 -456معجم املصطلحات البالغية، د/ بدوي طبانة، ص:   143
 -مكرر -1690-مكرر -1689 -1/517  -1688سنن إ بن ماجه : حديث رقم:    144
 -467، ص: حسني امحد حممود املراغي،   البديع، علم   145


